
iMiSS tHănG LOnG 2011 
Mở rộnG Quy MÔ

iMiSS tHănG LOnG 2011 ĐanG Gấp rÚt HOàn tất nHữnG KHâu cuối 
cùnG, Để cHuẩn Bị cHO Một năM “Đọ Sắc, cân tài” Hấp Dẫn. tHEO 
Ban tổ cHức, năM nay cuộc tHi Sẽ có Gần 300 Hồ Sơ Đến từ 70 

trườnG Đại Học, caO ĐẳnG trên Địa Bàn tHànH pHố Hà nội.

Khác với các cuộc thi Miss đang 
nở rộ ở các trường đại học và 
cao đẳng trên cả nước, mục đích 

của iMiss thăng long là lựa chọn những 
gương mặt xuất sắc, mang trong mình 
những vẻ đẹp trí tuệ và tài năng. Mặt 
khác, cuộc thi còn hướng các bạn sinh 
viên đến một lối sống đẹp vì cộng đồng. 

theo anh Linh Sơn – phó trưởng Ban tổ 
chức (Btc) cho biết: “cuộc thi năm nay 
sẽ có nhiều thay đổi nhằm tạo điều kiện 
cho thí sinh thể hiện khả năng của bản 

thân một cách tốt nhất, mặt khác vẻ đẹp 
trí tuệ, tài năng vẫn là tiêu chí mà Btc 
đặt lên hàng đầu…”

Gay cấn nGay từ nHữnG VònG 
Đầu

iMiss thăng Long 2011 sẽ được chú 
trọng ngay từ những vòng sơ loại. thí 
sinh tham dự ngoài sức khỏe tốt, ưa 
nhìn với chiều cao 1m60 trở lên cũng 
cần đảm bảo được kết quả học tập trên 
6,0 đối với chương trình niên chế và 2,0 

đối với thí sinh theo học tín chỉ. 

ngoài những vòng thi bắt buộc như năm 
ngoái: nhân trắc học, tài năng, chung 
khảo, năm nay, ngay từ vòng đầu, thí 
sinh đã phải tham gia trình diễn trên sân 
khấu. theo Btc, mục đích của phần thi 
này không chỉ giúp Ban giám khảo đánh 
giá một cách khách quan vẻ đẹp hình 
thể của các thí sinh mà còn giúp các thí 
sinh phát huy được tính sáng tạo qua 
việc chọn lựa trang phục và phong cách 
trình diễn.
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trong phần thi nhân trắc học, các thí sinh sẽ được phỏng 
vấn trực tiếp bởi những chuyên gia nhân trắc học hàng 
đầu Việt nam. công tác xã hội cũng được chú trọng 
nhiều hơn. ngay sau vòng thi sơ loại, các thí sinh sẽ được 
đến thăm làng trẻ SOS và Brila, chụp hình và đạp xe vì 
môi trường. 

80 thí sinh có điểm cao nhất của vòng sơ loại sẽ lọt vào 
vòng thi tài năng. ở phần thi này, Btc sẽ chú trọng và đề 
cao sự sáng tạo cũng như những nét độc đáo mà thí sinh 
thể hiện. ngoài ra, Btc và các nhà tài trợ cũng sẽ hỗ trợ 
kinh phí về trang phục, trang điểm, đi lại... nhằm tạo điều 
kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia cuộc thi. 

iMiSS tHănG LOnG Được tổ cHức Bởi trunG 
tâM truyền tHÔnG Và Quan Hệ cÔnG 

cHÚnG, ĐHQGHn. Được KHởi ĐộnG từ năM 
2009, Đến nay iMiSS tHănG LOnG tHực Sự 

trở tHànH Một cuộc tHi Sắc Đẹp HànG Đầu 
của SinH Viên tHủ ĐÔ, Một Sân cHơi Bổ ícH 

HướnG cÁc Bạn SinH Viên Đến Một Lối SốnG 
Đẹp, Vì cộnG ĐồnG.
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iMiSS tHănG LOnG 2011 Sẽ Mở rộnG 
Hơn

Được tổ chức từ năm 2009, iMiss thăng 
Long nhanh chóng thu hút sự quan tâm 
của đông đảo các bạn sinh viên. Qua 
mỗi năm, quy mô của cuộc thi lại không 
ngừng được mở rộng.

nếu như năm 2010, iMiss thăng Long 
quy tụ các thí sinh đến từ 53 trường cao 
đẳng , đại học trên địa bàn thành phố 
Hà nội thì năm nay độ phủ sóng là gần 
70 trường. con số sinh viên tham dự 
vòng sơ loại năm nay cũng được dự kiến 
vào khoảng 250 thí sinh - gấp rưỡi so với 
số thí sinh tham gia sơ khảo năm ngoái.  

Không những thế, quy mô của cuộc thi 
cũng sẽ được tổ chức hoành tráng, công 
phu. các thí sinh không chỉ được trình 

diễn trên sân khấu chuyên 
nghiệp ngoài trời mà còn được chính các 
nghệ sỹ tên tuổi trực tiếp là BGK tham 
gia đánh giá và góp ý. Một điểm hấp 
dẫn của cuộc thi năm nay, 20 thí sinh lọt 
vào đêm chung kết sẽ được chụp ảnh dã 
ngoại và tham quan cảnh đẹp ở Vịnh Hạ 
Long (Quảng ninh).

Giải tHưởnG VÔ cùnG Hấp Dẫn

Không chỉ hoành tráng về quy mô tổ 
chức mà giải thưởng dành cho hoa khôi 
năm nay cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn. 
Không chỉ được nhận tiền mặt trị giá 20 
triệu đồng, mà Hoa khôi đăng quang 
còn có cơ hội nhận được một vương 
miện dát vàng và đá quý (trị giá 20 triệu 
đồng), 01 bộ trang phục dạ hội trị giá 10 
triệu đồng, một bộ áo dài 5 triệu đồng, 

một chuyến du lịch thái Lan. 

ngoài ra, hoa khôi còn có cơ hội tham 
gia các hoạt động xã hội để quảng bá 
hình ảnh, chụp hình cũng như làm Mc 
của các chương trình truyền hình.

Ban tổ chức cũng trao tặng hàng loạt 
giải thưởng hấp dẫn cho các ngôi vị, á 
khôi, miss bình chọn, miss duyên dáng, 
miss thân thiện, miss ảnh…

iMiss thăng Long 2011 hứa hẹn sẽ là 
một sân chơi thú vị, quy tụ những thí 
sinh tài sắc nhất đến từ các trường cao 
đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hà 
nội.

trà My
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